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COPENHAGEN BLACK & WHITE 120 CM
Vaskeskab mat hvid med integreret greb og ovenpå liggende vask Ljørdal i mat sort på kompakt laminat bordplade sort Sandvika. Højt Dragør håndvask 

armatur mat sort. Fornæs LED spejl 120 cm.

VIENNA ULTIMATE BLACK 80 CM
Vaskeskab i mat sort med Ristinge sort vask og mat sorte M-greb 40 cm. Dragør højt håndvask armatur mat sort. Borgsted spejl 80 cm med sort aluramme 

og Lynæs LED lampe 80 cm sort.



VI TÆNKER ANDERLEDES
Vi ønsker at hjælpe med at lave din individuelle løsning  

for optimal udnyttelse og glæde af dit badeværelse.
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Fjæll vaske
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Højskabe
4 låger & 4 farver

Glas  
eller massiv dør

LED lampe 

3 farver  

& 3 størrelser

11 spejle  
& spejlskabe

12 greb
i mange farver

& størrelser

Vaskeskabe
5 låger, 4 farver

4 bredder, 2 dybder

8 vaske + 10 ovenpå 
liggende vaske i 5 farver 

og 6 quartsten, beton samt 
kompakt laminat bordplader

FJÄLL BADMØBLER
Ubegrænsede muligheder til dit badeværelse

FRI
FRAGT

MDF
LÅGE/SKUFFE OG SKABE

10
ÅRS GARANTI

ECO
85% TRÆFIBRE

LED
LYS

A++
LAV ENERGI LED 

FOR-
SAMLET

6x
PU LAKERING

SOFT
CLOSE SYSTEM
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NEW YORK
fuld dybde 46 cm  

bredde 60, 80, 100, 120 cm & 2 x 60 cm 

kompakt dybde 36 cm  

bredde 60, 80, 100 cm

VIENNA
fuld dybde 46 cm  

bredde 60, 80, 100, 120 cm & 2 x 60 cm 

kompakt dybde 36 cm  

bredde 60, 80, 100 cm

STOCKHOLM
fuld dybde 46 cm  

bredde 60, 80, 100, 120 cm & 2 x 60 cm 

kompakt dybde 36 cm  

bredde 60, 80, 100 cm

PARIS
fuld dybde 46 cm  

bredde 60, 80, 100, 120 cm & 2 x 60 cm 

kompakt dybde 36 cm  

bredde 60, 80, 100 cm

COPENHAGEN
fuld dybde 46 cm  

bredde 60, 80, 100, 120 cm & 2 x 60 cm 

kompakt dybde 36 cm  

bredde 60, 80, 100 cm

VASKESKABE OG STØRRELSES OVERSIGT

Vaskeskabe med skuffer til 12 forskellige greb

Vaskeskabe med integreret greb

højglans 
hvid

mat hvid mat sort mat gråmat hvid mat sort mat grå mat hvid mat sort mat grå

glossy 
white

mat white mat black mat greymat white mat black mat grey

60 80 100 120

46 cm36 cm

(slimline)
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COPENHAGEN MAGIC BLACK 100 CM
Vaskeskab med sort ovenpå liggende vask Ljørdal mat sort med Quartz stens bordplade Steinkjer & Fornæs 

LED spejl Ø100 cm, som kan lysdæmpes via spejlet touch funktion. Højt Dragør håndvask armatur i mat sort.
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SORT COPENHAGEN 80 CM
SLIMLINE DYBDE 36 CM

Vaskeskab med kompact vask Lillehammer  

& LED spejl Helnæs

VIENNA MAGIC BLACK & WHITE 100 CM
Vaskeskab Vienna, mat hvid, 100 cm, bordplade Steinkjer Quartsten 100 cm.

Fritstående håndvask Fornæs Ø80 cm, mat sort, Ø 40 x 12 cm, B-greb 60 cm, mat sort 

& Fornæs LED spejl 100 cm med LED lys, som kan justeres med spejlets touch funktion

VIENNA MAGIC GOLD 
100 CM

Vaskeskab Vienna mat sort med Lillesand vask. 

Dragør håndvask armatur poleret messing, M-greb 60 

cm poleret messing.

7



COPENHAGEN 80 CM
Vaskeskab med sort ovenpå liggende vask Larvik  

med Quartz stens bordplade Steinkjer, spejl Borgsted med LED 

lampe Lynæs
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SORT VIENNA 100 CM
Vaskeskab mat sort med Ristinge vask, M-greb 60 cm mat messing. Dragør håndvask 

armatur mat messing.

HVID COPENHAGEN 60 CM
Vaskeskab mat hvid med ovenpå liggende vask Ljørdal mat 

sort og bordplade i Quartsten sort. Højt Dragør håndvask 

armatur mat sort.

GRÅ STOCKHOLM 80 CM
Vaskeskab mat grå med Lillehammer vask. Dragør håndvask armatur i krom, Nordborg 

spejl 80 cm og Lynæs LED-lampe 60 cm i krom. Tilhørende højskab.

SORT VIENNA 2 X 60 CM
Vaskeskab mat sort 2 x 60 cm med ovenpå liggende Lillestrøm 

vaske på bordplade i Quartsten sort. I-knopper i krom. Højt Dragør 

håndvask armatur krom.
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HVID VIENNA 2x60 CM
Vaskeskab med ovenpå liggende vask Vikedal på Quartz sten bordplade 

Steinkjer, krom B greb & LED spejl Fornæs dæmpbart

SORT VIENNA 60 CM
Vaskeskab mat sort med Ristinge vask. M-greb 40 cm mat sort. Dragør håndvask arma-

tur mat sort.

GRÅ VIENNA 120 CM
Vaskeskab med ovenpå liggende vask Kristiansand på Quartz 

sten bord-

plade Steinkjer, krom B greb & LED spejl Fornæs

SORT VIENNA 120 CM DOBBEL
Vaskeskab mat sort med Ristinge dobbel vask M-greb 60 cm mat sort. 

Dragør håndvask armatur mat sort. Borgsted spejl med 2 x Lynæs LED-

-lampe 30 cm sort.
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SORT COPENHAGEN HØJSKAB 
DOBBEL

Dobbel højskab på 70 cm i bredden. Fås i 4 farver.

HVID STOCKHOLM 60 CM
Vaskeskab mat hvid med Haraldslund vask. Dragør håndvask 

armatur mat hvid.

VIENNA EXCLUSIVE BLACK & GOLD 80 CM
Vaskeskab mat sort med Lillesand vask. M-greb 60 cm poleret messing. Dragør håndvask armatur poleret messing. Helnæs LED-spejl. Tilhørende Vienna 

højskab med dobbel glaslåge og M-greb 20 cm poleret messing.
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SMØLA
Keramisk vask med overløb. 

Standard 46 cm dybde vaskeskabe.  

Fås i 60, 80, 100 og 120 cm. 

Fås også i 100 cm og 120 cm  

til 2 håndvaskarmaturer med 1 afløb.

STAVANGER
Keramisk vask med overløb. 

Standard 46 cm dybdevaskeskabe. 

Fås i 60, 80, 100 og 120 cm.  

Fås også i 120 cm som dobbelt håndvaske. 

Fås i slimline dybde 36 cm i 60,80 og 100 cm. 

TRYSIL
Keramisk vask uden overløb  

med ikke-lukkende afløb. 

Standard 46 cm dybde vaskeskabe. 

Fås i 60, 80 og 100 cm. 

Fås også i 120 cm som dobbelt håndvaske.

LILLEHAMMER
Keramisk vask med overløb. 

Standard 46 cm dybdevaskeskabe. 

Fås i 60, 80, 100 og 120 cm.  

Fås også i 120 cm som dobbelt håndvaske. 

Fås i slimline dybde 36 cm i 60,80 og 100 cm.

VASKE OVERSIGT

LILLEHAMMER 120 DSTAVANGER 120 D TRYSIL 120 D

12



LILLESAND
Keramisk vask med overløb. 

Standard 46 cm dybde vaskeskabe.  

Fås i 60, 80, 100 og 120 cm. 

Fås også i 120 cm  

til 2 håndvaskarmaturer med 1 afløb.

RISTINGE
Solid Surface vask med overløb. 

Standard 46 cm dybde vaskeskabe. 

Fås i 60, 80, 100 og 120 cm. 

Fås også i 120 cm  

til 2 håndvaskarmaturer med 1 afløb. 
Fås i slimline dybde 36 cm i 60 og 80 cm.

HARALDSLUND
Solid Surface vask med overløb. 

Standard 46 cm dybde vaskeskabe. 

Fås i 60, 80, 100 og 120 cm. 

Fås også i 120 cm til 2 håndvaskarmaturer med 1 afløb. 

Fås i slimline dybde 36 cm i hvid i 60 og 80 cm.

KRISTIANSAND
Keramisk vask med overløb. 

Standard 46 cm dybdevaskeskabe. 

Fås i 60, 80, 100 og 120 cm.  

Fås også i 120 cm som dobbelt håndvaske. 

Fås i kompakt dybde i 60, 80 og 100 cm.

LILLESAND
Keramisk vask med overløb. 

Standard 46 cm dybde vaskeskabe.  

Fås i 60, 80, 100 og 120 cm. 

Fås også i 120 cm  

til 2 håndvaskarmaturer med 1 afløb.

RISTINGE
Solid Surface vask med overløb. 

Standard 46 cm dybde vaskeskabe. 

Fås i 60, 80, 100 og 120 cm. 

Fås også i 120 cm  

til 2 håndvaskarmaturer med 1 afløb. 
Fås i slimline dybde 36 cm i 60 og 80 cm.

13



LARVIK, LILLESTRØM & LJØRDAL STÅLVASKE

Design håndvaske i rustfrit stål uden overløb - med ikke-lukkelig bundventil

LARVIK
SORT MAT

LJØRDAL
BØRSTET MESSING

LARVIK 
BØRSTET MESSING

LILLESTRØM
BØRSTET MESSING

LILLESTRØM
SORT MAT

LJØRDAL
SORT MAT

OVENPÅ LIGGENDE VASKE PÅ BORDPLADE
STEP BY STEP GUIDE (ALLE TYPER)

SVELVIK VIKEDALDRAMMEN TROMSØ HVID TROMSØ SORT KRISTIANSAND

OVERSIGT KERAMISKE VASKE OG VASKE I BETON UDEN OVERLØB

LARVIK
GRÅ MAT

LJØRDAL
HVID MAT

LARVIK 
HVID MAT

LILLESTRØM
HVID MAT

LILLESTRØM
GRÅ MAT

LJØRDAL
GRÅ MAT

OLSBORGBERGEN

14



QUARTZ STEN BORDPLADE STEINKJER

GRÅHVID SORT

Med forboret hul(ler) for 1 eller 2 vask(e) samt 
forboret hanehul 35 mm. 

Fås i 3 farver – hvid, sort og grå. Tykkelse 20 mm. 
Kombineres med en design vask.

LAMINAT MAT HVIDBETON LAMINAT MAT SORT

Beton og kompakt laminat bordplader med forboret hul(ler) til 1 eller 2 vask(e). Ikke forboret hanehul.
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VIENNA BLACK & GOLD 100 CM
Vaskeskab med ovenpå liggende vask Ljørdal i mat messing på kompakt laminat bordplade 

mat sort. Sorte B-greb 60 cm, Fornæs LED spejl Ø 100 cm. Højt Dragør håndvask armatur mat 

messing.
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A - 25, 35, 60, 80, 100 og 120 cm i krom, sort & satin

B - 20, 40 og 60 cm i krom, sort & satin

C - 20, 40 og 60 cm i krom, sort & satin

GREBS OVERSIGT

A

B

C
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I - ø 1,7x2,8 cm (designer knopper) i guld-look, sort, satin & 
krom
K - 20, 36 & 57 cm i børstet stål
L - Til spejlskabe, 2,4x8 cm, krom
M - Mat sort, krom, satin, poleret messing og mat messing.

D

E

F

G

H
I

K

M

D - 8 cm i krom, satin, kobber & antik messing

E - 3 cm i hvid & sort porcelæn

F – 16 cm i krom - sort / krom - mocca  
/ krom - beige / krom - hvid

G - 3 cm i krom and antik messing

H - 8 cm poleret messing

L
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Du kan vælge mellem standard spejle, spejle med sort ramme eller antik ramme. Spejle med ramme er vendbare. LED lampe  
fås i 3 farver og størrelser. LED spejl Helnæs har 3 lyskilder (ovenlys, frontlys og underlys). Fås også med Bluetooth højttaler. LED spejl  

Fornæs er muligt at justere lysstyrken med touch samt vælge mellem varmt eller kold hvid lys.  Spejlskabe har 3 lyskilder  
(fra top panel,  indvendig & underlys). Alle LED lamper, LED spejlskabe & LED spejle er IP44 certificeret.

LED SPEJLE, LAMPER  
& SPEJLSKABS OVERSIGT

STANDARD SPEJLE

NORDBORG
Standard spejl 50 x 65 cm, 60 x 75 cm, 80 x 75 cm,  

90 x 75 cm, 100 x 75 cm, 120 x 75 cm 

(LED lampe er ekstra tilkøb)

RØSNÆS
Rundt spejl Ø55 cm i mat hvid og mat 

sort 

valgfri strop i hvid, sort beige eller mocca. 

Spejlet kan bruges med eller uden strop.

BORGSTED
Vendbart spejl med sort ramme i 50 x 80 cm, 60 x 80 cm, 80 x 

80 cm, 90 x 80 cm, 100 x 80 cm, 120 x 80 cm,  

tykkelsen af den sorte ramme er 14,7 mm. Kobberfri.  

(LED lampe er ekstra tilkøb). 

LED LAMPE LYNÆS 
Valgfri LED lampe i 30 cm, 60 cm, 80 cm  

i satin, krom og mat sort. 

Lavenergi  A++ 

IP44 certificeret. A++
LED LIGHTING

COPPER  

FREE

IP44
LED LIGHTING

BORGSTED
Spejl med sort alu ramme. Fås i Ø60 cm, 

Ø80 cm og Ø100 cm. Den sorte alu ramme 

er 14,7 mm tyk og 20 mm bred. Total dybde 

fra væg til rammens forkant er 28 mm. Kob-

berfri. (LED-lampe er tilkøb).

NORDBORG
Standard spejl I elegant udførelse, Ø60, 

Ø80 og Ø100 cm. (LED-lampe er tilkøb).
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LED SPEJLE

COPPER  

FREE A++
LED LIGHTING

IP44
LED LIGHTING

FORNÆS
LED spejl i  rundt Ø60 cm, Ø80 cm, Ø100 cm og firkantet 50x75 

cm, 60 x 75 cm, 80 x 75 cm, 90 x 75 cm, 100 x75 cm, 120 x 75 cm 

kold eller varm hvid lys, touch, dæmpbar lysstyrke, frostet kanter. 

Det runde spejl er kun 5 mm tykt.

HELNÆS
LED spejl med  bevægelses sensor og 3 lyskilder  

(frontlys, underlys og toplys. 

50 x 65 cm , 60 x 70 cm, 80 x 70 cm, 90 x 70 cm, 100 x 70 cm, 

120 x 70 cm

LED SPEJLSKAB
Med rund  og kantet toppanel, med glashylder. 

Fås i 50 x 65 cm, 60 x 75 cm, 80 x 70 cm, 100 x 70 cm, 120 x 70 cm i 4 farver 

230 V strømudtag til f.eks el-tandbørster eller barbermaskine samt kontakt 

til LED lys. 165° åbningsvinkel, soft-close system og dobbeltsidet spejle.

højglans hvidmat hvid mat sort mat grå

GEDSER
Spejl Gedser med Antik Guldramme, 60-120 cm.
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NEW YORK
Fås som enkelt og dobbelt højskab.  

Dobbelt hel låge, dobbelt glaslåge eller 

kombineret glas låge og hel låge.  

Fås i 3 farver

VIENNA
Fås som enkelt og dobbelt højskab.  

Dobbelt hel låge, dobbelt glaslåge eller 

kombineret glas låge og hel låge.  

Fås i 4 farver.

STOCKHOLM
Fås som enkelt og dobbelt højskab.  

Hellåger.  Fås i 3 farver.

PARIS
Fås som enkelt og dobbelt højskab.  

Dobbelt hell åge, dobbelt glaslåge eller 

kombineret glas låge og hel låge.  

Fås i 3 farver.

COPENHAGEN
Fås som enkelt og dobbelt højskab.  

Hellåger. Fås i 4 farver.

HØJSKABS TYPER

Højskabe med låge til greb

Højskabe med integreret greb

højglans 
hvid

mat hvid mat sort mat gråmat hvid mat sort mat grå mat hvid mat sort mat grå

højglans 
hvid

mat hvid mat sort mat gråmat hvid mat sort mat grå

Mulighed for tilkøb 

af trådkurv og 

høj vasketøjskurv.
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SORT VIENNA BADLØSNING PÅ MÅL 151,4 CM
Bordplade 1,3 cm udhæng i begge sider, vaskeskab 98,4 cm, sideskab 50,4 cm, kompakt laminat mat sort 151,4 cm bordplade med sort vask Tromsø,

krom C greb 40 cm & krom C greb 20 cm, samt spejl 150 x 80 cm med krom LED lampe Lynæs 80 cm

FRI
FRAGT

MDF
LÅGE/SKUFFE  

OG SKAB

10
ÅRS GARANTI

ECO
85% TRÆFIBRE

LED
LYS

A++
LAV ENERGI LED

FOR-
SAMLET

6x
PU LAKERING

SOFT
CLOSE SYSTEM

FJÄLL SKRÆDDERSYEDE KUNDELØSNINGER
DIT DRØMMEBADEVÆRELSE LAVET PÅ MÅL
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mat hvid mat sort

BADEVÆRELSE SOM DU BESTEMMER

Fjäll konceptet med skræddersyede løsninger på mål er for-samlede møbler i MDF materiale med PU lakering, 
samt vaske, bordplader, spejle og hylder som kan tilpasses. Konceptet giver dig mulgihed for at lave unikke 

løsninger med mange forskellige materiler. Kort sagt, med dette koncept er det dig der bestemmer.

12 design vaske i hvid, 

messing & sort & 8 

forskellige vaske

20 bordplader

 fra 60 til 300 cm bredde

glashylder i 3 faste størrelse 

& glas hylder på mål

side & midterskabe

25 cm, 35 cm & 50 cm.

Sideskabe kan væreuden 

eller med låge; 5 typer,  

2 farver  

& 12 forskellige greb

vaskeskab i

60 cm, 80 cm, 100 cm & 120 cm. 

5 typer, 2 farver  

& 12 forskellige greb i flere str.
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overskab som åben eller med 

spejllåge i 5 størrelser: 

25, 35, 50, 60, 80 cm. Valgfri LED 

lampe.

2 overskabe over hinanden 

med spejllåge kan give et spejl 

højskab i 5 størrelser: 

25, 35, 50, 60, 80 cm

kombiner sideskab til at lave et 

make-up område. Kan bruges åbent 

eller med låge.

24



kombine side- & vaskeskab 

til at lave dit eget personlige 

badeværelse, vælg låger,  

farver og greb.

lav højskabe til ekstra plads til f.eks 

badehåndklæder. Fås som enkelt og 

dobbelt højskab

vælg mellem 20 bordplader  

i bredde fra 60 til 300 cm

vælg mellem 12 design vaske  

& 12 indbygningsvaske

lav dit spejl på mål i  

brede fra 60 til 300 cm

(valgfrit med LED lampe)  

eller vælg et andet spejl
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H – Elfenben

G – Hvid grå

Q – Isblå

S – Sort granit

M – Sort, sølv, grå

O – Sølv, hvid, rød mix

N – Hvid guld 

T – Sort & hvid marmor

R – Lys grå 

P – Mørk grå

K – Krystal hvid

I – Grå 

E – Dyb sort

F – Grå, hvid, sort 
glitter mix

C – Eg

D – Hvid eg

A – Sort eg

B – Amerikansk valnød

SOLID 

SURFACE

12 mm

GRANIT

20 mm

MARMOR

20 mm

QUARTZ 

STEN

20 mm

GRANIT

30 mm

TRÆ

40 mm

Bordplader er 46,3 cm dyb inklusiv et lille udhæng over vaskeskabets front, så vandet ikke løber ned i skufferne. Hvis du planlægger en åben 
løsningen uden låger, så husk at beregne 1,3 cm udhæng i begge sider. Bordplader kan laves i op til 300 cm i bredden. Bordpladerne er lavet 
med rundede kanter i begge sider samt i front.  Du kan vælge mellem 20 forskellige bordplader i 5 materialer. Ovenfor kan du ae alle typer.  

Vaske kan placeres oven på bordpladen eller i Solid surface, Granit, Marmor & Quartz sten kan du vælge vasken som indbygget i bordpladen. 
Indbygningsvaske i bordpladen fås i 40 cm, 50 cm, 60 cm eller 70 cm.

BORDPLADER PÅ MÅL
I BREDDE FRA 60 CM - 300 CM

DESIGN MAT KOMPAKTLAMINAT

12 mm

V – Hvid V – Sort
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SORT VIENNA MED      
SIDESKAB 116 CM
Vaskeskab 80 cm mat sort og sideskab 35 cm med 

ovenpå liggende Larvik vask i mat sort. B-greb mat 

sort 40 cm og 20 cm. Quartsten bordplade 116 cm. 

Højt Dragør håndvask armatur mat sort. Borgsted 

spejl 120 x 80 cm og Lynæs LED-lampe 60 cm sort.

HVID VIENNA 201 CM
2 x vaskeskab mat hvid 100 cm med ovenpå liggende 2 x Ljørdal vaske mat sort. B-greb 60 

cm sort. 2 x højt Dragør håndvask armatur poleret messing. 201 cm spejl med 2 x 60 cm Lynæs 

LED-lampe sort.

SORT NEW YORK 131 CM MED 2 SIDESKABE
Vaskeskab 60 cm mat sort med 2 x sideskabe 35 cm med ovenpå liggende vask Tromsø og Quartsten sort bordplade 131 cm. Dragør mat messing håndvask armatur 

og D-greb i messing, samt ben i mat sort.
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SORT COPENHAGEN BADLØSNING PÅ MÅL 201,8 CM
Udhæng 1,3 cm i begge sider, sideskab 50,4 cm, vaskeskab 98,4 cm, sideskab 50,4 cm,  

hvid Solid surface bordplade 201,8 cm med indbygningsvask 70 cm

 LED spejl Fornæs 120 cm, dæmpbart 

& LED belysning 95 cm under vaskeskab (med bevægelses sensor)
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NORDFELD PULL
DIT DRØMMEBADEVÆRELSE I GRØN OG BLÅ

5
ÅRS GARANTI

4
FORSKELLIGE  GREB

MDF
LÅGER

LED
LYS

A++
LAV ENERGI

FOR-
SAMLET

PU
LAKERET LÅGER

SOFT
CLOSE SYSTEM

NORDFELD PULL 120 CM
2 x vaskeskab 60 cm mat grøn med dobbel Haraldslund vask. Dragør håndvask armatur mat messing og M-greb 40 cm mat messing. 

Tilhørende højskab i mat grøn. Nordfeld LED spejl.

29



NORDFELD PULL 90 CM
Nordfeld Pull 90 cm. Vaskeskab mat blå med keramik vask. Dragør håndvask arma-

tur mat messing. Nordfeld LED spejl.

NORDFELD PULL 120 CM
2 x vaskeskab 60 cm mat blå med dobbelt keramik vask. Dragør håndvask armatur mat messing. M-greb 40 cm mat messing. Tilhørende højskab mat 

blå. Nordfeld LED spejl.

Nordfeld keramik vask set fra oven.
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NORDFELD PULL 90 CM
Vaskeskab mat grøn med keramik vask og M-greb 40 cm mat messing. Dragør håndvask armatur mat messing. Nordfeld LED spejl.

NORDFELD PULL 60 CM
Vaskeskab mat grøn med Ristinge vask sort og I-knopper mat sort. Dragør håndvask armatur mat sort. Tilhørende højskab mat grøn. Nordfeld LED 

spejl.
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NORDFELD PULL 120 CM
2 x vaskeskab 60 cm mat blå med dobbelt Ristinge vask hvid. M-greb 40 cm krom 

og Dragør håndvask armatur mat hvid.

NORDFELD PULL 120 CM
2 x vaskeskab 60 cm mat grøn med dobbel Ristinge vask hvid. M-greb 40 cm mat messing. Dragør håndvask armatur mat messing. Tilhørende højskab 

mat grøn. Nordfeld LED spejl.

NORDFELD PULL 60 CM
Vaskeskab mat blå med Ristinge vask hvid, I-knopper krom og Dragør 

håndvask armatur mat hvid.
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NORDFELD PULL 60 CM
Vaskeskab mat grøn med keramik vask, B-greb 40 cm mat sort. Næsby håndvask armatur mat sort. Tilhørende spejlskab mat grøn.

NORDFELD PULL 60 CM
Vaskeskab mat blå med ovenpå liggende vask Lillestrøm på kompakt laminat bordplade sort. I-knopper mat sort. Højt Dragør håndvask armatur mat 

sort. Tilhørende højskab mat blå. Nordfeld LED spejl.
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NORDFELD PULL 60 CM
Vaskeskab mat grøn med keramik vask, M-greb 40 cm poleret messing. Dragør håndvask armatur poleret 

messing. Nordfeld LED spejl.
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NORDFELD PUSH
DIT DRØMMEBADEVÆRELSE MED INTEGRERET GREB

5
ÅRS GARANTI

MDF
LÅGER

LED
LYS

A++
LAV ENERGI

FOR-
SAMLET

PU
LAKERET LÅGER

SOFT
CLOSE SYSTEM

NORDFELD PUSH 60 CM
Vaskeskab mat hvid med Ristinge vask sort og Dragør håndvask armatur poleret messing. Nordfeld LED spejl.
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NORDFELD PUSH 90 CM
Vaskeskab anthracit grå mat med Ristinge vask hvid og Dragør håndvask armatur 

mat messing. Nordfeld LED spejl.

NORDFELD PUSH 60 CM
Vaskeskab mat hvid med keramik vask og Dragør håndvask armatur mat messing.

NORDFELD PUSH 60 CM
Vaskeskab mat hvid med Ristinge vask sort og Dragør håndvask armatur 

mat hvid. Nordfeld LED spejl.
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NORDFELD PUSH 90 CM
Vaskeskab anthracit grå mat med Ristinge vask sort og Dragør håndvask 

armatur mat sort. Borgsted spejl Ø80 cm med Lynæs LED lampe 60 cm sort. 

Tilhørende højskab anthracit grå mat.

NORDFELD PUSH 120 CM
2 x vaskeskab 60 cm anthracit grå mat med dobbel Ristinge vask sort. Næsby 

håndvask armatur mat sort. 

NORDFELD PUSH 90 CM
Vaskeskab mat hvid med Ristinge vask hvid og Dragør håndvask armatur krom. Nordfeld LED spejl.
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NORDFELD PUSH 90 CM
Vaskeskab anthracit grå mat med Ristinge vask hvid og Dragør håndvask armatur 

mat messing. Nordfeld LED spejl.

Melamin vaskeskab med moderne, sorte skuffer med push funktion  

& PU malet og lakeret skuffe i MDF.

NORDFELD PUSH 120 CM
Nordfeld rund keramik vask Ø41,5 cm set fra oven.
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Nordfeld dobbel keramik vask set fra oven.

NORDFELD PUSH 120 CM
2 x vaskeskab 60 cm anthracit grå mat med rund keramik vask Ø41,5 cm og Quartsten bordplade sort. Højt Dragør håndvask armatur mat sort. 

Tilhørende højskab anthracit grå mat. 2 x Nordfeld spejlskab 60 cm med LED lampe 30 cm sort.
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NORDFELD COLOUR
DIT DRØMMEBADEVÆRELSE I 1 SAMLET SMART LØSNING

5
ÅRS GARANTI

MDF
LÅGER

LED
LYS

A++
LAV ENERGI

FOR-
SAMLET

PU
LAKERET LÅGER

SOFT
CLOSE SYSTEM

NORDFELD COLOUR 56 CM
Vaskeskab i mat hvid med keramik vask og krom greb. Inkl LED spejl.
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NORDFELD COLOUR 56 CM
Vaskeskab anthracit grå mat med keramik vask og krom greb. Inkl. 

LED spejl.

NORDFELD COLOR 75 CM 
Vaskeskab mat hvid, keramik vask og krom greb. Inkl. LED spejl.

NORDFELD COLOR 56 CM
Vaskeskab med sort træstruktur, keramik vask og krom greb. Inkl. LED 

spejl.

NORDFELD COLOR 75 CM
Vaskeskab med lyst træstruktur, keramik vask og krom greb. Inkl. LED 

spejl.
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FJÄLL 
BRUSE DØRE OG AFSKÆRMNING

FJÄLL BRUSE AFSKÆRMNING KONCEPT GIVER DIG ET UTAL AF MULIGHEDER FOR AT 

LAVE DIN EGEN PERSONLIGE LØSNING DER PASSER PERFEKT TIL DIT BADEVÆRELSE. 

Kombiner 4 dør størrelser: 70 cm, 80 cm, 90 cm & 100 cm (lige,rund og brusevæg). 

Du kan bygge en klassisk lige eller rund brusehjørne.  
Eller du kan kombinere en lige med en rund dør og skabe din eget personlige løsning.  

Du kan også lave en bruse væg eller kombinere en brusevæg med en ligedør.  
Med en væg magnet profil kan du også lave en nichedørs løsning.  

All glasdøre og vægge er i 6 mm NANO-behandlet hærdet sikkerhedsglas så rengøringen bliver nemmere.  
Vælg mellem klar, røgfarvet, mat, dekoreret mat og klart glas med sorte sprosse ( kun til lige døre og brusevæg ). 

Vælg mellem sort, satin og krom profiler og dørgreb. 
Køb et borefri limsæt til montering af vægprofiler uden at skulle bore I fliser og vægge.

FRI
FRAGT

NANO
BEHANDLET GLAS

10
ÅRS GARANTI

EN
12150  

SIKKERHEDSGLAS

EASY
CLEAN 

4 
FARVER GREB  

OG PROFILER

Sort 

dørgreb & profil

Satin 

dørgreb & profil

Krom 

dørgreb & profil

Klar glas Røgfarvet glas Mat glas Dekoreret glas Klar glas med 
sorte sprosser

LIM
SÆT - BOREFRIT

Børstet messing 

dørgreb & profil
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LIGE BRUSE HJØRNE  
MED KLART GLAS MED SORTE SPROSSER

90 x 90 cm, lige døre, sorte dørgreb, sorte profiler, sort top & bundprofil med gummiliste

SORT TOP / BUNDPROFIL MED GUMMILISTE
Bruges til lige, kombinerede, niche og brusevægge for at skabe en komplet ramme rundt om glasdøren. Sort top U-profil 100 cm  

med bundprofil med gummiliste, som kan afkortes som du ønsker. Sættet indeholder 2 sorte top U-profiler 100 cm og 2 sorte bundprofiler med gummi-

liste.
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RUNDT BRUSEHJØRNE  
MED RØGFARVET GLAS 
80 x 80 cm, runde døre, sorte dørgreb, sorte profiler

RUNDT BRUSEHJØRNE  
MED FROSTET/MAT GLAS

80 x 80 cm, runde døre, satin dørgreb & profiler

RUNDT BRUSEHJØRNE  
MED DEKORERET MAT GLAS

80 x 80 cm, runde døre, sorte dørgreb & sorte profiler

KOMBINERET BRUSEHJØRNE  
MED MAT & KLART GLAS 

100 x 100 cm, kombinet brusehjørne, krom dørgreb & profiler
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BRUSEVÆG  
MED RØGFARVET GLAS

90 cm, brusevæg, sort dørknopper & sort profil

NICHE BRUSEDØR  
MED KLAR GLAS 

100 cm, nichedør løsning, krom dørgreb & profil

LIGE BRUSEHJØRNE   
MED KLAR GLAS

100 x 100 cm, lige brusehjørne, krom dørgreb & profiler

BRUSEVÆG  
MED FROSTET/MAT GLAS 

80 cm, brusevæg, krom dørknopper & profil
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NÆSBY 40
Brusestangssæt med 40 cm 

topbruser i rustfrit stål og 

anti kalk funktion, inkl. 

termostatarmatur, hånd-

bruser med 3 funktioner 

150 mm cc, fås i krom og mat sort

BRUSEVÆG 90 CM
med klart glas med sprosser og mat sort 

væg profil.
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EXCLUSIVE BRUSEVÆGGE

Konceptet skaber den ultimative 

brusevægsafskærmning 8 mm nano-behandlet glas, 

sorte profiler i bredden 80 cm til 200 cm.

Meget stilrent design med smal alu ramme på kun 

14/17 mm dybde og 25/45 mm bredde. Kan både 

bruges som hjørne montering og som fritstående. 10 

års garanti. Nem montering.
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Brusevæg 200 cm monteret som fritstående.

Brusevæg 80 cm monteret i hjørne Brusevæg 140 cm monteret som fritstående.
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FJÄLL BRUSEKABINE

FRI
FRAGT

NANO
BEHANDLET GLAS

10
ÅRS GARANTI

EN
12150  

SIKKERHEDSGLAS

EASY
CLEAN 

3 
3 FARVER 

BAGGLAS

Fjäll brusekabine 100 x 100 cm med grå bagglas. Model Exklusive.
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SÅDAN BYGGER DU BRUSEKABINE
FØLG VORES STEP-BY-STEP GUIDE

1. VÆLG
STØRRELSE
PÅ BRUSEKAR

Det lave brusekar i sanitetsakryl har store justerbare fødder for at sikre stabiliteten, et aftageligt frontpanel for at letgør  

rengøringen, et designafløb i rustfrit stål og en fleksibel afløbsslange. 

2. VÆLG
BAGGLAS

Vælg mellem sort, grå eller klar bagglas. Leveres i samme størrelse som kabinen. Frontglasset og døren kan vendes til 

højre- eller venstreåbning. Glasset er sikkerhedsglas EN 12150 og har en NANO Easy Clean-overflade på indersiden af glasset. 

Aluminiumsprofiler og -håndtag er i mat satin og matcher farven på brusepanelet.

3. VÆLG
BRUSEPANEL

PREMIUM

Brusepanelet er i mat satin aluminium med glashylde, 

termostatarmatur med omskifter, vandbesparende 

flowfilter 7, 9 eller 12 L/Min, justerbart 20 cm 

brusehoved og antibakteriel bruseslange med 

1-funktions håndbruser.

EXCLUSIVE

Brusepanelet er i mat satin aluminium med glashylde, 

termostatarmatur med omskifter, vandbesparende 

flowfilter 7, 9 eller 12 L/Min, 6 massagejets, justerbart

25cm brusehoved og antibakteriel bruseslange med 

3-funktions håndbruser.
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Fjäll 80 x 80 cm, sort bagglas, model Premium. Fjäll 90 x 90 cm grå bagglas, model Premium.

Fjäll 90 x 90 cm klar bagglas, model Eksklusive. Eksklusive brusepanel.
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Fjord er en elegant brusekabine som fås i fire størrelser; 80x80, 90x90, 70x90 eller 80x120 cm. Kabinerne er vendbare, så du kan 

installere dem både i højre eller venstre side af dit badeværelse. Både bagglas og brusepanelet er i sort glas, det giver et meget 

eksklusiv og moderne look, i kombination med de matte satinanodiseret aluminiums profiler. Kabinen har et lækkert matchende 

håndtag som også i satinanodiseret aluminium. Døre og det forreste glas er i klart glas 5 mm glas. Der medfølger 1-grebs amatur, 

hovedbruser 20 cm, antibakteriel slange, håndbruser og brusestang. Kabinehøjden er 215 cm og brusestangen kan justeres op til 

240 cm. Karet er 13,5 cm højt, hvor frontpanelet er aftageligt for lettere rengøring. 5 års garanti.

Fjord 80 x 120 cm rektangulær brusekabine.

FRI
FRAGT

NANO
BEHANDLET GLAS

5
ÅRS GARANTI

EN
12150  

SIKKERHEDSGLAS

EASY
CLEAN 

FJORD BRUSE- OG DAMPKABINE
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Fjord 80 x 80 cm lige brusekabine.

Fjord 90 x 90 cm rund brusekabine

Fjord 70 x 90 cm rektangulær brusekabine

Fjord 90 x 90 x 225 cm rund dampkabine
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FJÆLL BRUSESTANGSÆT OG ARMATURER
ET VÆLD AF FARVER, FORMER OG STØRRELSER TIL ENHVER STIL OG BEHOV

40 CM
TOPBRUSER

25 CM
TOPBRUSER

COLD
TOUCH

10
ÅRS GARANTI

ANTI BAKTERIEL 

SLANGE
ECO

VANDBESPARENDE

LIMKIT
UNDGÅ AT BORE

150 MM 
CC

160 MM 
CC
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ÆRØSKØBING 
BRUSESTANGSSÆT 

poleret messing og krom

ÆRØSKØBING BRUSESTANGSSÆT 
& ÆRØSKØBING TERMOSTATARMATUR 

Monter de 2 enheder sammen og få en komplet retro løsning, poleret messing 

farve ÆRØSKØBING 
TERMOSATARMATUR

ECO vandbesparende 9,5 L/min., 1/2 bundudløb. Messing retro greb. 

Keramisk patroner.  

Forskruninger & rosetter medfølger.

150 mm krom termostatarmatur 

150 mm poleret messing,

STRANDBY COLD-TOUCH (38 °C)  
TERMOSTATARMATUR

Cold-Touch (38 °C) moderne termostat armatur. Anti-skoldning funktion.

ECO vandbesparende funktion 9,5 L/min. 1/2 bundudløb. 

Zink-aluminium greb. Keramiske patroner. 

Forskruninger og rosetter medfølger.

150 mm krom armatur

MARTOFTE
BRUSESTANGSSÆT 

mat sort

BRUSESTANGSÆT OG ARMATUR 150 CC
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DRAGØR BADEKAR 
BRUSER 

OG TERMOARMATUR
Fritstående håndbruser til badekar i moderne stil.

Med håndbruser og bruseslange.

Højde 114 cm. Fås i 3 farver. Mat sort, krom og poleret 

messing.

ÆRØSKØBING BADEKAR 
BRUSER 

OG TERMOSTAT ARMATUR
Fritstående håndbruser til badekar i retro stil.

Med håndbruser og bruseslange.

Højde 108 cm. 

Krom

BADEKARS ARMATUR
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DRAGØR 25
brusestangssæt med 25 cm topbruser i rustfrit stål  

og anti kalk funktion,  inkl. termostatarmatur,  

håndbruser med 3 funktioner

150 mm armaturafstand. Fås i mat hvid, krom, mat sort , 

mat messing og poleret messing.

25 CM BRUSESTANGSÆT 150 CC
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NÆSBY 25
brusestangssæt med 25 cm topbruser i rustfrit stål  

og anti kalk funktion,  inkl. termostatarmatur,  

håndbruser med 3 funktioner

150 mm armaturafstand. Fås I mat messing, poleret 

messing, mat hvid, krom og mat sort.

25 CM BRUSESTANGSÆT 150 CC

58



.

DRAGØR 40
Brusestangssæt med 40 cm 

topbruser i rustfrit stål og anti

kalk funktion,  inkl. termostat-

armatur, håndbruser med 3 funktioner 

150 mm armaturafstand,  

fås I krom, mat sort og poleret messing

40 CM BRUSESTANGSÆT 150 CC
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NÆSBY 40
Brusestangssæt med 40 cm 

topbruser i rustfrit stål og 

anti kalk funktion, inkl. 

termostatarmatur, hånd-

bruser med 3 funktioner 

150 mm cc. Fås I krom, poleret 

messing og mat sort.

40 CM BRUSESTANGSÆT 150 CC
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DRAGØR 25
brusestangssæt med 25 cm topbruser i rustfrit stål  

og anti kalk funktion,  inkl. termostatarmatur,  

håndbruser med 3 funktioner

160 mm armaturafstand. Fås I krom, mat sort, mat hvid, 

poleret messing og krom med ekstra højde og badekar-

hane.

25 CM BRUSESTANGSÆT 160 CC
SVERIGE

61



NÆSBY 25
brusestangssæt med 25 cm topbruser i rustfrit stål  

og anti kalk funktion,  inkl. termostatarmatur,  

håndbruser med 3 funktioner

160 mm armaturafstand. Fås I krom med ekstra højde og 

badekarhane, krom, mat sort og mat hvid.

25 CM BRUSESTANGSÆT 160 CC
SVERIGE
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DRAGØR 40
brusestangssæt med 40 cm topbruser i rustfrit stål  

og anti kalk funktion,  inkl. termostatarmatur,  

håndbruser med 3 funktioner

160 mm armaturafstand. Fås I krom, poleret messing og 

mat sort.

40 CM BRUSESTANGSÆT 160 CC
SVERIGE

NÆSBY 40
brusestangssæt med 40 cm topbruser i rustfrit stål  

og anti kalk funktion,  inkl. termostatarmatur,  

håndbruser med 3 funktioner

160 mm armaturafstand. Fås I krom, poleret messing og 

mat sort.
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DRAGØR

Håndvask armatur med flex slanger 10 mm til easy fix mon-

tering. Fås I høj model og standard model. Fås I krom, mat 

sort, mat hvid, mat messing og poleret messing. Bundprop 

og omløber/fittings til montering købes særskilt. 

MAT SORT POLERET MESSINGKROM MAT HVID MAT MESSING

MAT SORT POLERET MESSINGKROM MAT HVID MAT MESSING

10 ÅRS GARANTI EASY FIX Ø10MM MESSING MATERIALE

FJÄLL HÅNDVASK ARMATUR OG BUNDPROP

STANDARD MODEL 

HØJ MODEL 
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NÆSBY 

Håndvask armatur med flex slanger 10 mm.  

Easy Fix montering. Bundprop og omløber/fittings til mon-

tering købes særskilt. 

RØDBY 
POP-UP BUNDPROP 

TIL HÅNDVASK. 
MED CLICK OPEN FUNKTION 

OG TIL AFLØB.
Mat sort, mat messing, poleret messing, krom, mat hvid

MAT SORTKROM

10 ÅRS GARANTI EASY FIX Ø10MM MESSING MATERIALE
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SVINKLØV 160 CM 
hvid/hvid med løvefødder i krom

RØNNE 160 CM 
hvid/hvid med løverfødder i sort

FRI
FRAGT

10
ÅRS GARANTI

FJÄLL FRITSTÅENDE BADEKAR
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VEDBÆK 160 CM 
hvid/hvid

VEDBÆK 160 CM 
blå/hvid

VEDBÆK 160 CM 
grå/hvid

VEDBÆK 160 CM 
grøn/hvid
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MARSTAL 170 CM 
hvid/hvid

MARSTAL 170 CM 
grå/hvid

MARSTAL 170 CM 
grøn/hvid

MARSTAL 170 CM 
blå/hvid
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HJERTING 160 CM 
Mat hvid

HJERTING 160 CM 
Mat sort
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Filter

Fod/Ryg
massage dyse

Nakkepude

Luft dyse

Bund afløb

Side jets

Overløb

Badekar studs Brusesæt til ULSTRUP Bruse sæt  
(kan tilkøbes til  
 CLEAN system)

Bruse sæt 
til SVANEKE, SVANEKE DUO,
SVANEKE COMBI, VEJLEFJORD  
& ÆRØ

Massage regulering

PREMIUM Pneumatisk kontrol on/off

EXCLUSIVE Elektronisk display

LED undervandslys 

INDE SPA
(FUNKTIONS OVERSIGT)

FRI
FRAGT

5
ÅRS GARANTI

LUFT
MASSAGE

FOD
MASSAGE

3 
SYSTEMS

RYG
MASSAGE
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CLEAN SYSTEM
Badekar uden massage system. Med justerbare ben, bund afløb, overløb og dræn.  

Kan udstyres med front panel, nakkepude & brusesæt som tilkøb. 

PREMIUM SYSTEM
Massage badekar med vand massage og 12 - 18 massage dyser/jets. Med pneumatisk kontrol.

Komplet med front panel, brusesæt, nakkepude, justerbare ben, bund afløb, overløb og dræn.

Massage dyse Nakkepude Pneumatisk 
kontrol

Badekar  
brusesæt

Front panel

TILBEHØR
Komplet CLEAN system med front panel, nakkepude & brusesæt. 

Nakkepude Badekar  
brusesæt

Front panel Side 
panel

EXCLUSIVE SYSTEM
Forkæl dig selv med 14 - 18 massage dyser for vand massage & 8 - 16 luft dyser for luft massage. Electronisk kontrol panel,  

varmelegme til at holde vandtemperaturen, Bluetooth højttaler & LED undervandslys.  

Komplet med front panel, brusesæt, nakkepude, justerbare ben, bund afløb, overløb & dræn. 

Front panel

Bluetooth 
højttaler

LED 
undervandslys 

Varmelegme 
til at holde 

temperaturen

Badekar  
brusesæt

Massage dyse Luft dyse Nakkepude Elektronisk  
panel
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ÆRØ
LUKSUS OVER ALLE FORVENTNINGER

Ærø er et rummeligt og luksuriøst SPA lavet i forstærket glasfiber  

sanitets akryl. Komfortabel badedybde på 39 cm. SPAét er udstyret med 

26 dyser (16 vand massage og 10 luft massage), varmelegme til at holde 

vandtemperaturen, LED undervandslys,  

Bluetooth højttaler & elektronisk kontrol panel. Det har desuden sensor 

for vandniveau og Clean rense funktion. Dette giver dig højere komfort 

og sikkerhed.

SPA´et har 2 nakkepuder, bund afløb, overløb, dræn og brusesæt med 

håndbruser. SPA´et er samlet på en svejset rustfri stålramme med  

justerbare ben. Dette giver sikkerhed og styrket stabilitet. Leveres samlet.

Mål 150x150x66 cm 

Volume 360 l

EXCLUSIVE 

system

ÆRØ EXCLUSIVE 
150 cm
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VEJLEFJORD
LUKSUS & MAGI FOR 2 

Rummeligt badekar / massage badekar lavet i forstærket glasfiber sanitets 

akryl. Perfekt til 2 personer. Vandreducerende med diffferentieret badedybde 

(43,5 / 33,5 cm - ben område). Vælg mellem højre og venstre version.  

Badekaret / massage badekaret er samlet på en svejset rustfri stålramme  

med justerbare ben. Dette giver sikkerhed og styrket stabilitet. 

PREMIUM 

system

EXCLUSIVE 

system

CLEAN 

system

Fås som højre  & venstre version.

Mål 160x120x65 cm.

Volume 410 l.

PREMIUM 

system

EXCLUSIVE 

system

CLEAN 

system

VEJLEFJORD EXCLUSIVE 
160 cm, venstre version

VEJLEFJORD EXCLUSIVE 
160 cm, højre version
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ULSTRUP
TIL DIG & DINE KÆRE

Ulstrup er et moderne hjørne badekar / massage badekar lavet forstærket 

glasfiber sanitets akryl . Frisk & dynamisk design med integrerede sæder. 

Dybde 41 cm. Badekaret / massage badekaret er samlet på en svejset rustfri 

stålramme med justerbare ben. Dette giver sikkerhed og styrket stabilitet. 

Leveres samlet.mounting & improved stability.

Mål 130x130x58 cm, volume 260 l

Mål 140x140x58 cm, volume 310 l

PREMIUM 

system

EXCLUSIVE 

system

CLEAN 

system

ULSTRUP EXCLUSIVE 
130 cm
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160x70x63 cm, volume 220 l

170x70x63 cm, volume 230 l

PREMIUM 

system

EXCLUSIVE 

system

CLEAN 

system

SVANEKE EXCLUSIVE 
170 cm

SVANEKE
SMART & KOMPAKT 

Smart & kompakt badekar / massage badekar lavet i forstærket glasfiber 

sanitetsakryl. Giver komfort & er vandbesparende med lav badedybde i len 

området (43,5 / 33,5 cm). Badekaret / massage badekaret er samlet på en svej-

set rustfri stålramme med justerbare ben. Dette giver sikkerhed  

og styrket stabilitet. Med vendbart front panel, kan du frit vælge om du det 

skal monteres i venstre eller højre hjørne.
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Mål 170x100x65 cm 

Volume 337 l

PREMIUM 

system

EXCLUSIVE 

system

CLEAN 

system

SVANEKE DUO EXCLUSIVE 
170 cm

SVANEKE DUO
FACE 2 FACE

Face 2 face badekar der er designet til gode SPA oplevelser sammen. 

Badekar / massage badekar er samlet på en svejset rustfri stålramme med  

justerbare ben. Dette giver sikkerhed og styrket stabilitet. Med det vendbare 

front panel, kan du selv vælge om du vil installere det i venstre eller højre 

hjørne. Badekarret er lavet i forstærket fiberglas sanitetsakryl.
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Fås som venstre & højre version.

Mål 150x85x63 cm

Volume 256 l

PREMIUM 

system

EXCLUSIVE 

system

CLEAN 

system

PREMIUM 

system

EXCLUSIVE 

system

CLEAN 

system

SVANEKE KOMBI
PRAKTISK & GOD

Svaneke kombi passer perfekt til mindre badeværelser. Du kan kombinere  

badekar med brusehjørne og spre plads. Badekaret fås som højre og venstre  

version. Det kan kombineres med 1 eller 2 badekarsvægge. Du kan lave  

et komplet lukket brusehjørne med 2 vægge. Badekar / massage badekar er  

samlet på en svejset rustfri stålramme med justerbare ben. Dette giver sik-

kerhed og styrket stabilitet. Det kan installeres i enten højre eller venstre 

hjørne. Badekarret / massage badekarret er lavet i forstærket fiberglas sani-

tetsakryl.
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GULVSTÅENDE ELEKTRONISK DUSCHTOILET/ WC 
inklusiv fjernbetjening & soft-close toiletsæde med varme

FJÄLL ELEKTRONISKE OG ALM VÆGHÆNGTE 
TOILETTER
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STOP
Hold knappen nede i  2 sekonder. 

Lyset vil tænde.

JUSTERBAR SKYL
Kan bruges mens lady skyl eller bag skyl er aktiveret.

LADY FUNKTION (BIDET)
Det lave vandtryk i denne funktion er designet  
specielt til kvinder. Funktionen stopper automatisk 
efter  2 minutter.

JUSTER  

DYSEFUNKTIONEN
Mens lady skyl eller bag skyl er aktiveret.

JUSTER TEMPERATUREN  

I SÆDET
Kan indstilles til din foretrukne temperatur.

JUSTER VANDTRYKKET

LUFTTØRRING MED VARM LUFT
Ttemperaturen af lufttørringkan justeres mens tørre-funktionen er 

aktiveret. Denne funktion stopper automatisk efter 2 minutter..

JUSTER VANDTRYKKET
Mens lady skyl eller bag skyl er i gang.

JUSTER SKYLLE FUNKTION
Bag skyl funktionen startes ved at aktivere dyserne 

 Stopper automatisk efter  2 minutter.

VAND MASSAGE 

Vand massage kan startes mens lady  
eller bag skyl er aktiveret. Juster vandtrykket og få 

vand massage   
- DET STYRKER BLODCIRKULATIONEN.

VÆGHÆNGT ELEKTRONISK DUSCHTOILET/WC
inklusiv fjernbetjening & soft-close toiletsæde med varme
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KERAMISK VÆNGHÆNGT RIMLESS TOILET IKORNNES 
Inklusiv hvid soft-close toilet sæde i Duroplast med quick-release hængsler.  

Easy clean keramisk overflade gør rengøringen nemmere.

KERAMISK VÆNGHÆNGT RIMLESS TOILET VANVIKAN 
Inklusiv hvid soft-close toilet sæde i Duroplast med quick-release hængsler.  

Easy clean keramisk overflade gør rengøringen nemmere.

KERAMISK VÆNGHÆNGT RIMLESS TOILET BROMMA 
Inklusiv hvid soft-close toilet sæde i Duroplast med quick-release hængsler.  

Easy clean keramisk overflade gør rengøringen nemmere.

VÆGHÆNGT RIMLESS TOILET/WC
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GARANTI  & BETINGELSER
KUNDE GUIDE 

GARANTI

For at produkt garantien opretholdes er det nødvendigt at kunden følger instrukstionerne til installering oplyst i manualen.  Vand-
skade, håndteringsskader og skader som følge af forkert eller ikke autoritiseret installering er ikke dækket af produktgarantien. 

Ved forkert brug af produktet samt misligeholdelse dækker produktgarantien ikke.

Brusedøre, brusevægge og profiler dertil har 10 års garanti på konstruktionen og 5 års garanti på NANO beskyttelsen. Alle bade-
værelsesmøbler med 6-lags PU lakering har 10 års garanti. Vandskade, installeringsskader og håndteringsskader er ikke dækket af 

produktgarantien. Brusere, brusestangssæt, termostatarmaturer og badekars brusesæt har  10 års garanti. 

Alle øvrige produkter har  5 års produktgaranti, hvor intet andet er oplyst.

BETINGELSER FOR FRI FRAGT

Alle ordre over kr. 4.000 inkl. moms, leveres frit til kundens adresse inden for 7 hverdage efter modtagelse og betaling af ordren.  
Order med en lavere ordreværdi end kr. 4.000,- inkl. moms pålægges et fragt gebyr på kr. 250,- inkl moms. Levering er til kantsten/
gadeplan og til adresser hvor en fragtbil frit kan komme til. Fysiske begrænsninger kan forekomme på enkelte geografiske steder. 
Leveringstid for bademøbler lavet på mål er 4-6 uger fra produktionstegningen er godkendt af kunden.. Hjemleveringer inkludere 

ikke ekstra ydelser som f.eks. opbæring i etagebygninger, afsætning på special angivedet steder eller fjernelse af emballage.

Modtager har 7 dage til at reklamere over synlige transportskader under NSAB2015 transport regler. Det er vigtigt at modtager 
tager foto af den beskadede pakke/kasse og  udpakker og gennemgår det leverede produkt inden for 7 dage efter modtagelse. 

Hvis produktet er skadet efter udpakning, skal modtager tage foto af det skadede produkt og sende til forhandleren.

KUNDE ANSVAR VED BADLØSNINGER LAVET PÅ MÅL

Kunden er fuld ansvarlig for opmåling  af badeværelset til brug til badløsninger lavet på mål. 
Det er kunden selv der planlægger og laver badløsningen. 

Det er kundens fulde ansvar at vælge den endelige badløsning og at den passer til kundens badeværelse.

FORTSAT OG LØBENDE UDVIKLING

Da vi konstant udvikler vores produkter, forbeholder vi os retten til at ændre produkt speficikationer og designs.

 TOLERANCE PÅ HÅNDLAVEDE KERAMISKE PRODUKTER +/- 3 % 

Keramiske produkter må have en tolerance på +/- 3 %. Der kan ved keramiske håndlavede produkter forekomme mindre  
uregelmæssigheder i flade eller længere overflader. Dette er en del af charmen ved at købe håndlavede keramiske produkter.

FORBEHOLD

Priserne i BDA badeværelset kataloget er vejl. udsalgspriser i DKK inkl 25% moms.  Vi forbeholder os retten til at ændre priser, 
design på produkter og gældende betingelser. Vi tager forbehold for grafiske fejl og skrivefejl. Fotogengivelser og tegninger trykt 
i dette katalog kan afvige fra det fysiske produkt. Alle badeværelsesmøbler vist i dette katalog inkluderer ikke håndvask armatur,  
afløb og bundprop med mindre andet er oplyst. Add : Vi anbefaler ikke at bestille eventuelle håndværkere til montering baseret 
på den forventede leveringsdato. Forsinkelse i produktion og transport, som ikke er i vores hænder, kan forekomme. Der gives ikke 

kompensation i forbindelse med forsinkede ordrer.
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FRI
FRAGT

10
ÅRS GARANTI

IP44
CERTIFICERET

FOR-
SAMLET

IKON OVERSIGT OG BESKRIVELSE
KUNDE GUIDE 

Brusedøre, brusevægge og profiler dertil har 10 års garanti på konstruktionen og 5 års garanti 
på NANO beskyttelsen. Alle badeværelsesmøbler med 6-lags PU lakering har 10 års garanti. 
Vandskade, installeringsskader og håndteringsskader er ikke dækket af produktgarantien. 

Brusere, brusestangssæt, termostatarmaturer og badekars brusesæt har  10 års garanti. 
Alle øvrige produkter har  5 års produktgaranti, hvor intet andet er oplyst.

Alle order over DKK 4.000,- inkl moms leveres frit til kundens adresse inden for 7 hverdage 
fra modtagelse af ordren. Leveringstid for badværelsesløsninger lavet på mål er 6 – 7 uger. 

Møbler er forsamlet og der skal kun monteres låger og evt. greb.

IP42
CERTIFICERET

IPX4
CERTIFICERET

Produkter med IP44 klasseficering betyder at det kan modstå vandsprøjt fra alle retninger. 
Også kaldet vådrumsgodkendt.

Produkter med  IP42 klasseficering betyder at det kan modstå vand spray fra en vinkel min-
dre end 15 grader vertikal.

Produkter med IPx4 klasseficering betyder at det kan modstå vandsprøjt fra alle retninger.

MDF

MDF er en forkortelse af Medium-density fiberboard og er en kategori af træfiberplader som 
består af træfiber, som presses sammen til plader med et bindemidde, høje temperaturer og 
tryk. MDF er meget stærkere og mere kompakt end f.eks spånplader og betragtes generelt 
som en miljøvenlig fremstillingsmåde af træplader.
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